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Beste lotgenoten, sponsoren en mensen die
zich belangeloos inzetten om PLS op de
kaart te krijgen.

Dank voor jullie steun!

Stichting Fonds Neven en Nichten van
Zadelhoff, is op 13 mei 2019 een
overeenkomst van schenking aangegaan ten
behoeve van het ondersteunen van
onderzoek en voorlichting van PLS waarvan
door de schenker aan de begunstigde de
Stichting PLS is geschonken een bedrag van
€ 10.000,-

Project MinE
Omdat de Stichting PLS niet verder komt bij
prof. v.d. Berg heeft de stichting het project
MinE, dit is de plek waar DNA-gen wordt
onderzocht, aangeschreven met de
mededeling dat de Stichting PLS een
donatie wil doen.
Wel is een voorwaarde dat de stichting over
een document beschikken kan waar
onderzoek naar PLS vernoemd wordt.

Antwoord:
De aantallen zoals die er nu liggen maakt dat
het echt geen zin heeft om deze an sich te
gaan bekijken. Daarvoor zijn de verschillen
binnen ALS patiënten al zo divers dat we al
moeite hebben om aanknopingspunten te
vinden door tussen patiënten en controles
(dus mensen die geen ALS/PLS/PSMA hebben);
daarvoor hebben we dan toch echt grote
aantallen nodig... Neemt niet weg dat we de
PLS patiënten wel als subgroep in het oog
houden. Mochten we daarin interessante
aanknopingspunten vinden dan zullen we dat
zeker laten weten!

Op de website van de Stichting PLS is een
donatieformulier toegevoegd.
Doel hiervan is om dat bezoekers/donateurs
gemakkelijk een donatie is te doen.
Bezoek de pagina door op de afbeelding
hiernaast te klikken.

`

PLS in beeld,
de film met Engelse ondertiteling
Primary lateral sclerosis, English subtitles
Primary lateral sclerosis (PLS) is a rare
neuromuscular disease characterized by
progressive muscle weakness in the
voluntary muscles.

De Stichting PLS zoekt een ambassadeur die
onze stichting wil vertegenwoordigen.
Wat doet een ambassadeur van Stichting PLS?
De ambassadeur gaat de stichting promoten
om de naamsbekendheid te vergroten.
Een ambassadeur is een vrijwilliger die
Stichting PLS positief onder de aandacht
brengt.
Dit kan zijn publiciteit, organiseren van
fondsenwervende activiteiten, benaderen van
groepen, Stichting PLS vertegenwoordigen in
een bepaald regio, zijn of haar netwerk
aanspreken.
Een ambassadeur van Stichting PLS is vrij in
hetgeen hij/zij doet voor de stichting.
Je doet hoe het je zo uitkomt en waar je
denkt iets te kunnen bijdragen. Wij willen
geen verplichtingen, maar betrokkenheid.

Hartelijk dank aan alle donateurs die aan
de Stichting PLS ook dit jaar een gulle gift
hebben gedaan.
Zonder financiële steun kunnen wij niet
bestaan.
Ook in 2020 hopen wij dat jullie ons
steunen, zodat wij een stem krijgen in
de onderzoeken naar de oorzaak van PLS.
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